
Solumuovitaustoja ja alumiinisia runkoja 24 kpl sekä välineistöä vuonna 2012  
 
Leader –rahoitus, ELY-rahoitus 
Hanketukihakemus, Yleishyödyllinen investointihanke 
 
Hankkeeseen oli selvät ohjeet Karhuseutu ry.n tekemänä. Hankehakijan opas. 
Karhuseutu ry taas on yhdistys joka kattaa tulevan suurUlvilan kylät, eli Kokemäki, Harjavalta, 
Nakkila, Luvia, Pori ja tietysti Ulvila. 
 
Kuluvalla ohjelmakaudella Leader on yksi toimintalinja Manner-Suomen maaseudun 
kehittämisohjelmassa vuosille 2007-2013. Kehittämisohjelma sisältää neljä toimintalinjaa josta yksi on 
leader. Leaderin osuus koko ohjelman julkisesta rahoituksesta on noin 5 %, eli 242 miljoonaa euroa 
vuosille 2007-2013. 
 
Ulvilan kaupungin kyläkoordinaattori avusti hakemuksen tekemisessä, joten ensimmäinen yhteys voisi 
olla oman kaupangin virkakoneiston selvittäminen. 
 
Koordinaattori kirjoitti myös hakemuksen ja siihen liittyvän kaavakkeen AC-Ulvilan jäsenten 
avustuksella. 
Hankerahaa saatiin 75% ja lopulle sovittiin koroton laina paikalliselta pankilta. Homman helppous ei 
kuitenkaan jäänyt tähän, vaan lopulta omarahoitussummaa ei tarvittu, sillä Satakunnassa toimiva Erik 
Rosenlew säätiö haki Satakunnan Kansassa avustuskohteita Satakunnan nuorison siveellisen, henkisen 
ja ruumiillisen kunnon kehittämiseksi" nuorisoseuroista, urheiluseuroista yms. AC-Ulvila lähetti 
Leader hankkeen selvitysosan ja sai omarahoitusosuuden säätiöltä.  
 
Jousiammuntaa turuille ja kylille 
 
Hankitaan 24 kpl alumiinista valmistettuja, kevytrakenteisia ja kokoontaitettavia (=siirreltäviä) 
jousiammuntataustojen telineitä ja jousiammuntataustoja sekä kaksi nuorisojousta ja taljajousen 
laukaisulaite + siistitään harjoituskoppi maalaamalla. Tavoitteena on viedä jousiammuntaharrastuksen 
kokeilu ja ohjaus 2-3 kylälle/vuosi lähelle lapsia ja nuoria tekemällä yhteistyötä mm. kyläkoulujen 
opetuksen kanssa. Saadaan uusia harrastajia lajin pariin ja tuotetaan monipuolisempia 
harrastuspalveluita alueen nuorille. Kehitetään jousiammuntaharrastusta niin, että yhä useammalla 
seudun nuorella olisi mahdollista kehittyä kilpailutasollakin, mutta harrastus tavoittaisi ennen kaikkea 
uusia nuoria taitoa ja kuntoa kohottavan jousiammuntaharrastuksen pariin. 
 
Toteuttaja: Archery Club Ulvila ry  
Hankkeen muoto: Yhteisöhanke  
Teema: Paikallistoiminta palvelevaksi  
Toteutusalue: Paikallinen  
Toteutuskunta: Ulvila  
Toteutusaika: 1.6.2011-31.12.2012  
Kustannusarvio: 8 220 € €  
Julkinen tuki: 6 165 € € 
Toinen Satakuntalainen seura eli PJA taas pyrkii olemaan läsnä tapahtumissa, joka poikii mm. 
Kaupungin avustusta ja erilaisia stipendejä, kuten tänä vuonna saatu Eurajoen Säästöpankin stipendi. 
 



Uskoisin tällaisten juttujen olevan vaikeampaa, mutta ei mahdotonta isommissa kaupungeissa, mutta 
onpa niissä mahdollisuuksiakin enemmän. mm. saatavilla vapaata hallitilaa yrityksiltä.  
 
Kari Mäenpää 
 
 
 
 


